
PROF. MIGUEL ANGELO HENRIQUES  WWW.REDEMATEMATICA.WORDPRESS.COM  
1 1 1 

 

ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Agrupamento de Escolas de Algoz 
 

 

              TAREFA Nº 1 _ 8º ANO 
                            TEMA: SEQUÊNCIAS E EQUAÇÕES 

Ano Lectivo 2010 /2011 
Abril de 2011   

  EQUAÇÕES LITERAIS  DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

TURMA:  Nº  NOME:  

 

A medição da temperatura é feita usando uma escala. As três mais conhecidas e 

utilizadas são as escalas Celsius (ºC), Fahrenheit (ºF) e Kelvin (K).  

 

A relação que existe entre a escala Celsius (ºC) e a escala Fahrenheit (ºF) pode ser 

dada pela seguinte equação literal:  

    

 
 
 

 
 

1. Sabendo que na escala Celsius, a água passa do estado líquido ao estado sólido a 

0ºC, calcula na escala Fahrenheit a temperatura a que o mesmo processo ocorre. 

 

2. Sabendo a água entra em ebulição a 100ºC, calcula em graus Fahrenheit esta 

temperatura.  

 

3.  

a) Resolve em ordem a F a equação que relaciona graus Celsius com graus 

Fahrenheit.  

 

b) Resolve em ordem a C a equação que relaciona graus Celsius com graus 

Fahrenheit.  

 
 

c) Utiliza a equação resolvida em ordem a F para determinar a temperatura média 

do corpo humano em graus Fahrenheit que, em graus Celsius, é de 36,5ºC. Quais 

as vantagens em usar esta equação em vez da equação dada inicialmente?  



PROF. MIGUEL ANGELO HENRIQUES  WWW.REDEMATEMATICA.WORDPRESS.COM  
2 2 2 

4. Nos Estados Unidos da América, a escala de temperatura habitualmente usada é a 

escala Fahrenheit. Observa a informação meteorológica publicada na Internet no 

dia 31-01-2010 para a cidade de Nova York (http://www.usatoday.com/weather)  

 

a) Verifica se a conversão da temperatura 

registada às 06:51 local foi correcta.  

 

b) Qual foi, em graus Fahrenheit, a 

temperatura máxima e a temperatura 

mínima prevista, para Nova Iorque, no 

período indicado? E em graus Celsius?  

 

 

5. Quando se planeia escadas, existem valores aconselháveis para a relação entre a 

medida do espelho dos degraus (E) e a profundidade do seu cobertor (C). Seguem-

se alguns desses valores:  

 

_ Comodidade:            

_ Segurança:               

 

 

a) Se a medida do espelho e a medida do cobertor dos degraus de uma escada 

forem, respectivamente, 19cm e 27cm, qual das relações, entre o cobertor e o 

espelho, foi seguida na construção da escada, que tem os degraus todos iguais? 

Justifica a tua resposta.  

 

b) O pai do João quer construir uma escada, com os degraus todos iguais, em que se 

verifiquem as duas relações anteriores entre a medida do espelho e a medida do 

cobertor de cada degrau. O pai do João propõe que a medida do espelho seja 16 

cm. O João não concorda com o pai alegando que, com esse espelho, não é 

possível construir a escada com uma medida de cobertor de maneira a que se 

verifiquem as duas relações. O João sugere que a medida do espelho seja 17cm. 

Quem tem razão? Justifica a tua resposta, explicando o raciocínio do João.  


